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Erkenninghouder Categorie II en III als 
Wapenspecialist (M/V) bij BAIV BV  
(0,2 FTE) 
 

 
 
Ons bedrijf is op dit moment niet in het bezit van een erkenning voor de handel in (vuur)wapens 
categorie II en III. Zonder in het bezit te zijn van een erkenning categorie II en III is de restauratie van 
tanks en pantservoertuigen feitelijk niet mogelijk. Ben jij in het bezit van een erkend 
vakbekwaamheidsdiploma voor handel in vuurwapens en wil je graag deel uitmaken van onze, voor 
Nederlandse begrippen, unieke organisatie, betrokken en eindverantwoordelijk zijn voor alle wapen 
technische handelingen binnen onze onderneming;  

Dan ben JIJ degene die wij zoeken! 
 

Jouw functie 
Stap 1 is het aanvragen van een erkenning ten behoeve van onze organisatie. Als Wapenspecialist 
(M/V) ben jij de gepassioneerde, resultaatgerichte regisseur voor alle technische vraagstukken binnen 
onze onderneming ten aanzien van wapens. Samen met de overige medewerkers ben jij het geweten 
zowel intern als naar onze opdrachtgevers en uiteraard de overige autoriteiten.  
Naast het aansturen van al datgene dat binnen onze onderneming met wapens te maken heeft en het 
begeleiden van de activiteiten die in dit kader plaatsvinden bestaat jouw takenpakket o.a. uit: 

• Jij bent eindverantwoordelijk voor alle wapen gerelateerde activiteiten, 

• Jij vertaalt de functionele vraag van een (potentiële) opdrachtgever in een praktische en door 
de wetgever geaccepteerde oplossing; 
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• Jij draagt zorg voor de groei en ontwikkeling van dit specialisme binnen onze onderneming 
waardoor BAIV als organisatie zich verder kan ontwikkelen, 

• Jij ben het directe aanspreekpunt naar zowel Politie als Justitie, Defensie en Douane zowel in 
binnen als buitenland eventueel in samenwerking met partners; 

• Jij bent, daar waar nodig, ook operationeel betrokken van ‘uitdaging’ tot oplevering; 

• Jij bent onderdeel van het management team.   
 

Wie zijn wij? 
Naast het takenpakket wil je natuurlijk ook weten in welk bedrijf je terecht komt. 
BAIV BV, opgericht in februari 2012, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot 
een toonaangevende organisatie die zich richt op de restauratie van historische 
militaire (pantser) voertuigen en tanks. 
 
Onze (niche) afzetmarkt is zeer internationaal georiënteerd waarbij een groot 
deel van onze omzet uit het buitenland komt. Momenteel zijn 14 medewerkers bij 

de organisatie betrokken. 

 
Je zult te werk gaan in een open en platte organisatie. We zijn echte aanpakkers met een 
gepassioneerd karakter. Contact maak je gemakkelijk in onze informele organisatie met korte lijnen. 
 
BAIV legt daarnaast een sterke focus op de Customer Experience (CEx), waarbij haar klanten 
regelmatig updates ontvangen (via foto's, mails en apps) over de voortgang van de restauratie van 
‘hun’ voertuig. De 'BAIV Academy®' is daarnaast het interne instituut dat medewerkers ondersteunt 
met kennis- en vaardighedentrainingen. Daarbij wordt overigens vaak een beroep gedaan op originele 
militaire handleidingen en documentatie.  

 

Wie zoeken wij? 
• Je bent in het bezit van een erkend vakbekwaamheidsdiploma (art. 9 Regeling wapens en 

munitie) en bent bereid om voor onze organisatie een erkenning aan te vragen en als 
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beheerder van de erkenning de wapen wettelijke handelingen ten behoeve van deze 
erkenning te verrichten; 

• Jij hebt ervaring met diverse wapentechnische handelingen; 

• Jij hebt kennis van de in- en export van wapens of bent bereid je hierin te verdiepen; 

• Jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar daarnaast ben je oplossingsgericht; 

• Ervaring in met de Engelse en Duitse taal is een pré.  
 

 
 
Wat bieden wij? 

• Een enorm leuke- en uitdagende functie op basis van 0,2 FTE binnen ons bedrijf met 
toekomstperspectief; 

• Een gerespecteerd en informeel bedrijf met een uitstekende internationale reputatie; 

• Toegang tot een breed scala aan internationale connecties; 

• Een bij de functie behorend salaris en dito arbeidsvoorwaarden. 
 
Denk je dat deze baan op je lijf geschreven is en wil je deel uit maken van ons team van specialisten 
reageer dan meteen!  
 
Stuur je CV en motivatie per E-mail naar: 

BAIV BV 
t.a.v. de heer Ivo Rigter Jr. 
Rondven 25 
NL-6026 PX Maarheeze 
The Netherlands 
T +31 6 361 99 201 
E ivojr.rigter@baiv.nl  

 
Kijk voor meer informatie op onze website www.baiv.nl en www.baiv.events  
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